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Verslag          

 
Vergadering Algemeen Bestuur 

Onderwerp Verslag Algemeen Bestuur 13 juli 2020 (openbaar deel)  

Agendapunt 02a 

Datum 23 september 2020  

   
Aanwezige leden:  

 

De heer A. Aboutaleb  Burgemeester  Rotterdam 

De heer P.E. de Jong  Burgemeester  Westvoorne 

Mevrouw A. Grootenboer Burgemeester  Goeree-Overflakkee 

De heer T.J. Haan  Burgemeester  Maassluis 

De heer P. van de Stadt Burgemeester  Lansingerland 

De heer F. van Oosten  Burgemeester  Nissewaard 

De heer C.H.J. Lamers  Burgemeester   Schiedam 

Mevrouw A. Attema  Burgemeester  Ridderkerk 

De heer P. Oskam  Burgemeester  Capelle a/d IJssel 

De heer van Belzen  Burgemeester  Barendrecht 

Mevrouw J.G.H. de Witte Burgemeester  Albrandswaard 

De heer H.B. Eenhoorn          Burgemeester  Vlaardingen 

Mevrouw M. Junius  Burgemeester  Hellevoetsluis 

De heer A.A. Schoon  Wethouder  Brielle 

De heer M.W. Vroom  Burgemeester  Krimpen aan den IJssel              

 

En voorts: 

De heer J.R.C. Janse  Directeur Welzijn, Zorg en Jeugdhulp gemeente Rotterdam 

De heer L.M.L. Weerts  Coördinerend Gemeentesecretaris 

De heer A.J.B. van der Klugt Coördinerend Dijkgraaf Waterschap 

De heer A. Littooij  VRR, Algemeen directeur 

De heer M. van Kruijsbergen VRR, Directeur Brandweer 

Mevrouw A. van Daalen  VRR, Directeur R&C 

De heer A. Wijten  AZRR, Directeur 

Mevrouw A. Verhage  VRR, adviseur bestuurlijke zaken 

Mevrouw L.A. Buis  VRR, adviseur bestuurlijke zaken 

   

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering om 11.00u. 

 

 De heer A. Schoon, wethouder gemeente Brielle vervangt burgemeester Rensen  

 De heer J.R.C. Janse, GGD vervangt mevrouw Baas 

 De heer M.L.M. Weerts, vervangt coördinerend gemeentesecretaris dhr. Van Esch 

 De heer Westerbeke en de heer de Lange zijn verhinderd.  
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2. Overzicht schriftelijke besluitvorming AB april 2020  

De vergadering neemt kennis van de lijst met schriftelijke besluiten.  

 

3. Inkomende en uitgaande stukken  

De vergadering neemt kennis van de ingekomen en verzonden stukken. 

 

4. Actielijst 

De vergadering neemt kennis van de actielijst. 

 

5. Besluitenlijst DB VRR 1 juli 2020 

De vergadering neemt kennis van de besluitenlijst.  

 

6. Mededelingen  

Bestuurlijke kopgroep ProRail  

Dhr. van Belzen licht toe dat toe er sinds 2 jaar veiligheids-en milieuproblemen op de 5 

emplacementen van ProRail aan de havenspoorlijn in Rotterdam zijn. Dit heeft geleid tot het 

stilleggen van het emplacement Waalhaven Zuid, wat de nodige logistieke problemen 

veroorzaakt. Omdat de problemen nog steeds niet opgelost zijn, heeft op 25 juni de eerste 

kopgroepbijeenkomst plaats gevonden. Hierin is een tijdslimiet gesteld en wordt de druk op 

ProRail opgevoerd. De deelnemers van de bijeenkomst zijn geschrokken van de problematiek 

en van het gebrekkig functioneren van ProRail.  

 

Provinciale Regietafel Vluchtelingen 10 juni 2020  

Dhr. Lamers geeft een terugkoppeling. Begin maart hebben de vier voorzitters van de Zuid- 

Hollandse Veiligheidsregio’s gesproken met de Commissaris van de Koning.  

Veel contracten die betrekking hebben op de asielzoekersopvang zijn vijf jaar geleden 

afgesloten en lopen af. De locaties in Rijswijk en Rotterdam Beverwaard vervallen, in heel Zuid- 

Holland vervallen 1100 opvangplaatsen. In onze regio komen nieuwe plaatsen in de Hoeksche 

Waard en in Gorinchem. Dit is waarschijnlijk niet voldoende, mogelijk zijn binnen onze regio in 

2021 nog minimaal 400 plaatsen extra noodzakelijk.  

De Veiligheidsregio’s willen zich prepareren op een nieuw stelsel en zijn van mening dat er 

geen sprake (meer) is van een crisissituatie maar van reguliere taakstelling. Deze problematiek 

hoort niet thuis bij de veiligheidsregio’s maar bij de wethouders wonen.  

Het huidige stelsel staat kleinschalige opvang, conform de wens van onze regio, niet toe. 

Daarom is het probleem nu bij de staatsecretaris neergelegd.  

 

De voorzitter geeft aan dat hij eea wil afstemmen met andere grote gemeenten. De leden van 

het algemeen bestuur stemmen in met deze lijn.  

 

Droogtemonitor 

Dhr. Littooij geeft aan dat in het Veiligheidsberaad de zgn. Droogtemonitor wordt besproken, 

gevraagd wordt of alle crisisplannen en draaiboeken op orde zijn. Het Waterschap geeft 

toelichting op de monitor en geeft aan welke maatregelen zijn genomen.  

Regionaal staat de Droogtemonitor ook maandelijks op de agenda van de Veiligheidsdirectie. In 

deze regio zijn nog geen problemen, er is wel opgeschaald zodat indien nodig samen met het 

waterschap direct ingegrepen kan worden.   

 

De voorzitter geeft aan dat de droogte een probleem is voor de agrarische sector, maar ook 

voor eigenaren van woningen die op palen gebouwd zijn, door het lage grondwaterpeil komen 

de palen droog te staan met alle gevolgen van dien.   
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Overige mededelingen 

 

Dhr. Janse geeft aan dat het aantal coronabesmettingen in de regio op een stabiel laag niveau 

is, het aantal positieve testen is aan het dalen en nadert het landelijk gemiddelde. Het 

verwerken van de testen is een aandachtspunt, maar tot nu toe kan de GGD de vraag aan. 

 

De voorzitter VRR; In het RBT kijken we naar het komend Offerfeest, aan het eind van deze 

maand. Aan de regiogemeenten wordt gevraagd om hier aandacht voor te hebben.  

 

Dhr. Haan vraagt of de invloed van luchtcirculatiesystemen van belang is voor de 

besmettingsgraad. Dhr. Janse geeft aan dat het belang van ventilatie aanwezig is, maar dat niet 

duidelijk is of dit de dominante factor is of afstand. De GGD blijft hierover in gesprek met het 

RIVM. 

 

De voorzitter geeft aan dat in zuidelijke landen de invloed van het gebruik van airconditioning op 

het verspreiden van het virus wordt onderzocht. Gebleken is dat er juist in de warme zuidelijke 

landen een groei plaatsvindt van de besmettingen. 

 

Mevr. Junius vraagt naar een landelijk rapport over de meerkosten met betrekking tot Corona, 

Dhr. Janse geeft aan dat het rapport nog niet gereed is, maar gedeeld zal worden als het 

gereed is. De voorzitter geeft aan dat het uitgangspunt is dat het Rijk de kosten op zich zou 

nemen. 

 

Dhr. Littoooij geeft aan dat er vanavond Veiligheidsberaad is en dat een nieuw concept van de 

noodverordening wordt besproken, welke aanstaande woensdag van kracht wordt. Er staan 

geen grote wijzigingen in, wel komt er iets in over vervoer, bezoek in verpleeghuizen en MBO, 

HBO en WO.  

 

Dhr. Littooij geeft aan dat er duidelijkheid is met betrekking tot zingen in de kerk, dit is 

toegestaan als men zich houdt aan de RIVM richtlijn. Deze richtlijn is verstuurd naar de 

gemeenten.  

 

Besluitvormend  

7. 1e Begrotingswijziging en begroting 2021  

 

De Begroting 2020 is in februari 2019 opgesteld. Hoewel de cijfers voor 2020 zijn 

geactualiseerd in de 2e begrotingswijziging 2019 zijn wijzigingen en/of aanpassingen, die zich 

na deze wijziging voor hebben gedaan en/of voortvloeien uit de jaarafsluiting 2019 daarin nog 

niet verwerkt. Hiervoor is de 1e begrotingswijziging 2020 opgesteld. De Begroting 2021 is 

gebaseerd op de kadernota 2021 die op 19 februari 2020 door het Algemeen Bestuur is 

goedgekeurd. Beide stukken zijn voorgelegd voor de zienswijzeprocedure aan de deelnemende 

gemeenten.   

 

Dhr. Van de Stadt licht e.e.a. toe.  

Mevr. de Witte geeft aan dat Albrandswaard niet instemt met de indexering, dit is in februari ook 

al aangegeven. Mevr. Junius merkt op dat hoewel de zienswijze van de gemeente 

Hellevoetsluis niet bij de vergaderstukken zit, ingestemd wordt met de 1e Begrotingswijziging en 

de Begroting 2021.  

 

De vergadering stelt de 1e Begrotingswijziging 2020 en de Begroting 2021 vast met 

inachtneming van de ingebrachte zienswijzen vanuit de gemeenten.  
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8. 4Maandsrapportage 

Dhr. van de Stadt licht de 4Maandsrapportage toe en geeft aan dat de financiën op dit moment 

op schema lopen. M.b.t. de aankoop van de ambulancepost geeft hij aan dat dit budgetneutraal 

kan omdat de verhuur geld oplevert. Met betrekking tot de FLO lasten geeft hij aan dat de 

kosten door de desbetreffende gemeenten gedragen worden. Hetzelfde geldt voor de 

ambulancediensten, de extra lasten worden vergoed door de zorgverzekeringen. Met 

betrekking tot de extra coronalasten, hieraan wordt gewerkt en vindt overleg plaats met de 

overheid.  

 

De vergadering neemt kennis van de 4-maandsrapportage. Desgewenst kunnen de leden van 

het Algemeen Bestuur de 4-maandsrapportage ter informatie aan de Gemeenteraden 

verstrekken. 

 

9. Inkoop- en aanbestedingsbeleid VRR 2020  

In juli 2019 heeft de Verenigde Nederlandse Gemeenten (VNG) het “VNG Model Inkoop- en 

aanbestedingsbeleid” geactualiseerd. De nadruk ligt hierbij op de paragraaf over het 

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). De VNG onderstreept met deze aanpassing het 

belang om bij Inkopen ook sociale en ecologische aspecten mee te nemen. VRR sluit aan bij de 

inkoopbeleidsontwikkelingen van de VNG. Om deze reden is het in 2017 door het Algemeen 

Bestuur van de VRR vastgestelde “Inkoop- en Aanbestedingsbeleid VRR 2017” vervallen. De 

VRR volgt het wettelijke Inkoop- en Aanbestedingsbeleid en sluit zich aan bij de paragraaf over 

het Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) van de VNG. De VRR zal dit standpunt 

publiceren zodat derden op de hoogte zijn van de doelstellingen, uitgangspunten en procedures 

die de VRR bij haar inkopen hanteert. Het zorgt derhalve voor meer transparantie bij inkopen. 

 

Het geactualiseerde model sluit aan bij de werkwijze van de gemeenten. De voorzitter geeft aan 

dat het goed is om te kijken of er binnen de VRR verscherping nodig is om frauduleus handelen 

te voorkomen. Hij verwijst hierbij naar enkele incidenten binnen de gemeente Rotterdam en 

benoemt hierbij het vier ogen principe.  

 

Besluit 

De vergadering trekt het ‘Inkoop- en aanbestedingsbeleid Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond 

2017’ in en neemt kennis van de nieuwe lijn ten aanzien van het Inkoop- en 

aanbestedingsbeleid  

 

10. Aanwijsbeleid en handhavingsbeleid Industriële Veiligheid  

In 2018 heeft het LEC een modelaanwijsbeleid opgesteld met als doel het harmoniseren van 

het aanwijsbeleid van de veiligheidsregio’s in Nederland. Het huidige aanwijsbeleid van de VRR 

dateert bovendien van 2011 en is toe aan een actualisatie. 

Het aanwijsbeleid geeft invulling aan de bevoegdheid van het bestuur van de VRR om 

bedrijven, die een bijzonder gevaar kunnen vormen voor de openbare veiligheid, te verplichten 

over een eigen bedrijfsbrandweer te beschikken. Om de veiligheid van de omgeving te 

waarborgen moeten deze bedrijven deze bovenmaatse risico’s afdekken door de inzet van een 

bedrijfsbrandweer. 

 

Mevrouw van Daalen geeft aan dat de aanwijzing van de bedrijfsbrandweer voor het risico van 

tankputbranden de belangrijkste wijziging ten opzichte van het oude kader is. Dit is afgestemd 

met de Gezamenlijke Brandweer. Omdat er voorheen landelijke verschillen in beleid waren, is 

dit nu rechtgetrokken. Bedrijven zijn verantwoordelijk voor het risico en de bestrijding van 

tankputbranden, dit is aangepast en meegenomen in het nieuwe beleid. Er zijn afspraken 

gemaakt met de Gezamenlijke Brandweer en de bedrijven, dit leidt niet tot grote financiële 

wijzigingen voor de VRR of de bedrijven.  
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Besluit 

Het Algemeen Bestuur stelt het Beleid Aanwijzing bedrijfsbrandweren 2020 vast en trekt het 

aanwijsbeleid bedrijfsbrandweren van 22 november 2011 in. 

De vergadering trekt de ‘Algemene Bepalingen 2011, versie 2016’ in. Bij nieuwe 

bedrijfsbrandweeraanwijzingen worden in plaats daarvan de modelvoorschriften gebruikt. Bij 

bestaande aanwijzingen blijven de Algemene Bepalingen van kracht. 

 

Besluitvormend m.b.t. Covid-19 

11. Governance VRR-GGD-Gemeenten m.b.t. Covid-19  

 

Onlangs heeft het kabinet besloten op landelijk niveau de huidige crisisstructuur te verlaten en 

een projectstructuur te hanteren, met de eerder geldende crisisstructuur als waakvlam achter 

de hand. In het zomerreces blijft een kerngroep van vier ministers paraat. Ook voor het 

Veiligheidsberaad geldt dat er wordt afgeschaald en gebruik wordt gemaakt van een 

waakvlamconstructie. Naar verwachting zal de tijdelijke wet COVID-19 rond oktober in werking 

treden, nadat zij is behandeld door de Eerste en Tweede Kamer. De 25 veiligheidsregio’s 

blijven tot aan inwerkingtreding van de tijdelijke wet in Grip 4, daarna zal een aantal 

uitgangspunten wijzigen. 

 

Dhr. Littooij informeert het  AB over het in stand houden van de Grip 4 situatie tot aan invoering 

van de Tijdelijke wet COVID-19 en biedt een doorkijk naar de afstemmingsstructuur bij 

invoering van de Tijdelijke wet COVID-19.  Hij geeft aan dat tijdens de vorige vergadering een 

schets getoond is van het afschalen van de Gripstructuur. Inmiddels is er veel overleg geweest 

met de Kring van  gemeentesecretarissen over het verder inrichten van de projectorganisatie.  

Op dit moment wordt nog gewerkt met noodverordeningen en de gripstructuur. Het RBT werkt 

de komende tijd middels een waakvlamstructuur, ook de landelijk crisisstructuur werkt op deze 

wijze. Het bevoegd gezag ligt bij de voorzitters van de Veiligheidsregio’s. Het ROT vergadert 

eens per week met een kernbezetting, er vindt wel voortdurende monitoring plaats. Indien nodig 

kan er direct worden opgeschaald. Met betrekking tot het testen en bron en contactonderzoek; 

hiervoor zijn voldoende mensen paraat. 

 

Na afloop van de Gripstructuur zal gewerkt worden met een projectorganisatie, deze wordt 

ambtelijk aangestuurd door Saskia Baas, Arjen Littooij, de Coördinerend gemeentesecretaris en 

de gemeentesecretaris van Rotterdam. Hierboven staat een bestuurlijke stuurgroep. Het is van 

belang de projectorganisaties van de regiogemeenten aangesloten te houden.  

Verwacht wordt op 1 oktober hiermee te starten. 

  

Dhr. Eenhoorn geeft aan blij te zijn met de verbale toelichting, het geschetste plaatje in de 

memo is verwarrend. Mevr. Junius vraagt dit beter uit te schrijven. De voorzitter geeft aan dat 

het een dynamisch plaatje is.  

 

Mevr. Grootenboer vraagt wie er besluit wanneer er opgeschaald moet worden van de 

burgemeester naar de voorzitter. De voorzitter geeft aan dat dit vastgelegd is in een Aanwijzing 

en dat de minister dit besluit.  

 

Dhr. Vroom vraagt of het mogelijk is om nu al met de projectorganisatie te starten. Dhr. Littooij 

geeft aan dat 1 oktober genoemd wordt omdat verwacht wordt dat dan de nieuwe wet van 

kracht is. Verwacht wordt dat er vanaf 1 september gestart wordt met het inregelen. De 

voorzitter geeft aan dat het tijdstip dynamisch zal zijn, afhankelijk van de parlementaire 

behandeling.  
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12. Memo Evenementen  

Dhr. Littooij licht de memo toe. Hierin staat de werkwijze voor vergunningverlening en 

handhaving beschreven met betrekking tot evenementen tijdens het COVID-19 tijdperk na 1 juli. 

De memo is via de Algemeen Commandant Bevolkingszorg uitgezet bij alle gemeenten. De 

meeste reacties zijn binnen en verwerkt, maar formeel kan er nog tot en met woensdag 

gereageerd worden.  

De evenementenvergunning wordt altijd door de burgemeester afgegeven. Wanneer er minder 

dan 250 bezoekers zijn, hoeft er geen gezondheidscheck plaats te vinden. Bij meer dan 250 

bezoekers zijn de voorwaarden in de Aanwijzing en noodverordening opgenomen. Eén en 

ander is een samenspel tussen de burgemeester en de voorzitter VRR. De 

evenementenwerkwijze is landelijk besproken en is verzonden naar alle gemeenten.   

 

Dhr. Lamers geeft aan dat er een regionale lijst met evenementen wordt opgesteld.  

In RBT is verzocht om een inventarisatie van alle B- en C-evenementen voor onze regio. Dit 

pakt het ROT op. 

 

Ter Kennisname 

13. Portefeuilleverdeling bestuur VRR  

Dhr. Oskam merkt op dat de stuurgroep RemBrand is opgeheven en verzoekt dit aan te passen 

in het overzicht. Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de portefeuilleverdeling bestuur VRR. 

  

14. Rondvraag  

15. Sluiting  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 23 september 2020.  
 
 
 
 
 
Mr. Drs. A. Littooij     Ing. A. Aboutaleb 
secretaris      voorzitter 
 
 

     


